
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

:  بتاريخ (النظامـي الســوق) التداول جلســة ملخص
 (isx60 مؤشر )

491.49االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد490.99570,432,552 االغالق

23المتدولة الشركات0.10-% التغير نسبه

6المرتفعة0.50483,604,835-(نقطه)التغير مقدار

3المنخفضة

14المستقره311

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BMNS0.7300.710-2.74المنصور مصرفAMAP0.3000.33010.00الحيواني لالنتاج الحديثة

IIDP1.1801.160-1.69للتمور  العراقيةIIEW0.7800.8407.69الهندسية لالعمال العراقية

IMAP0.6300.620-1.59الدوائية المنصورIKLV1.5301.6004.58اللقاحات النتاج الكندي

BNOI0.3300.3403.03االهلي المصرف

BIIB0.3600.3702.78االسالمي  المصرف

IITC8.2508.3000.61للسجاد العراقية

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

IKLV179,003,37537.01.600اللقاحات النتاج الكنديIKLV108,135,00019.01.600اللقاحات النتاج الكندي

HBAY55,479,32011.549.010بابل فندقBBOB102,800,00018.00.290بغداد مصرف

AIPM50,707,40010.54.200اللحوم تسويقBIME61,094,06610.70.120االوسط الشرق مصرف

INCP33,335,1306.90.680الكيمياوية الصناعاتINCP49,022,2508.60.680الكيمياوية الصناعات

IBSD31,785,2146.63.350الغازية  بغدادBGUC48,732,3578.50.180الخليج مصرف

BBOB29,912,0006.20.290بغداد مصرفBCOI48,490,8788.50.430التجاري المصرف

BCOI21,089,3264.40.430التجاري المصرفBMFI30,000,0005.30.150الموصل مصرف

448,274,55178.59401,311,76582.98

483,604,835الكلي مجموع570,432,552الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعديل السوق قيام بسبب تكون قد السوق يصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بين اختالف وجود حالة في:-   مالحظة

المتداولة االسهم عدد

 التداول حجم

العقود عدد

2019/1/27

 خسارة االكثرربحية االكثر

ً االكثر الشركات التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq



 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

:  بتاريخ (الثانوي الســوق) التداول جلســة ملخص
 

47المدرجة الشركات عدد475,100,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة632,545,000

1المنخفضة

2المستقره17

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SMOF13.12012.950-1.30االلعاب لمدن الموصل

BAIB1.1501.1500.00العراق اسيا مصرف

TZNI2.8502.8500.00لالتصاالت الخاتم

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BAIB488,750,00077.31.150العراق اسيا مصرفBAIB425,000,00089.51.150العراق اسيا مصرف

TZNI142,500,00022.52.850لالتصاالت الخاتمTZNI50,000,00010.52.850لالتصاالت الخاتم

SMOF1,295,0000.212.950االلعاب لمدن الموصلSMOF100,0000.012.950االلعاب لمدن الموصل

475,100,000100.00632,545,000100.00

632,545,000الكلي مجموع475,100,000الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعديل السوق قيام بسبب تكون قد السوق يصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بين اختالف وجود حالة في:-   مالحظة

المتداولة االسهم عدد

 التداول حجم

العقود عدد

2019/1/27

ً االكثر الشركات التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


